Information när du ska sälja granar för Boo Segelsällskap
Tack för att du hjälper till att sälja julgranar till förmån för klubbens verksamhet! Här kommer lite
information om vad som är viktigt att tänka på.





















Kom till passet 15 min före din utsatta tid för att hinna iordningställa till passets starttid.
Detta gäller även om någon står före dig. Det kan då behövas hjälp att plocka fram nya
granar eller tända om marschallerna.
Ta marschaller i svarta lådan och sätt ut vid ALLA skyltar (även ute vid stora vägen). Om
marschallerna skulle ta slut får du köpa nya på Hemköp och lägga kvitto i kassaväskan.
Snöa av skyltarna vid behov.
Förste man för dagen hämtar ut kontantkassan och nyckeln som ligger i en svart magväska
inne hos Hemköp. Öppna grinden till höger om försäljningslappen. Plocka fram granar och
ställ upp mot grindarna så att man kan se granarna.
Siste man låser grinden (en kätting högst upp och en längst ner så tight som möjligt för att
förhindra att man kan lyfta isär grindarna) och lämnar nyckel och växelkassa till personalen i
kassan hos Hemköp. I slutet av perioden när försäljningen tar fart är det viktigt att tömma
kassan. Målet är att någon i styrelsen passerar förbi i slutet av försäljningsdagarna för
tömning av kassan. Telefon till Annar 070 202 71 67, Charlotte 070 683 49 69. Lämna dock
kvar växel motsvarande 500 kr.
Håll ordning på vårt område så det ser snyggt och städat ut hela tiden. Det innebär att samla
grenar, stammar m.m samt sopning lite då och då. Lägg skräpet i svarta sopsäckar som finns i
svarta lådan. När du är klar med ditt pass skulle vi uppskatta om du tar med dig ”din säck”
och slänger på soptippen.
För byte av nät till nätmaskinen se bifogad instruktion. Vid minsta tveksamhet hur man gör
kontakta Annar 070 202 71 67 eller Charlotte 070 683 49 69 då det är omöjligt att trassla ut
ett felmonterat nät. Det är 300 meter långt och kostnaden är 400:- för en packe.
Om du skulle stå något av de sista passen i december och granarna har tagit slut får man
istället hjälpa till att plocka ner granburen. Styrelsen kontaktar i så fall dig och hjälper till.
OBS! Kom ihåg att vi aldrig rear någon gran oavsett hur den ser ut eller när den säljs! Man får
inte heller billigare gran om man avstår nät.
Pris: Rödgran: 350:-, Kungsgran 550:-.
Betalning med Swish till klubben i första hand. Nr: 123-4640777
Om du vill och har möjlighet att ta med dig en högtalare är det alltid trevligt med lite julmusik
både för dig och våra kunder!
Vår möjlighet att sälja julgranar vid Hemköp är direkt beroende av hur vi sköter försäljningen.
Därför är det av yttersta vikt att ni ordnar ersättare till ert pass om ni får förhinder. Vid
problem informera Bertil 070 267 09 54.
Kom ihåg att vår största konkurrent är Byggmax som säljer billigare granar. Poängtera för
kunderna att vi säljer granarna för att stödja barn och ungdomsverksamheten nere på
Mjölkudden. Utan denna inkomst skulle vi inte kunna bedriva vår verksamhet!

Tack återigen för att du bidrar till klubbens verksamhet. Tveka inte att höra av dig om du har några
frågor, synpunkter, saknar ersättare eller vill ta fler pass till Bertil. 070 267 09 54

Lycka till med försäljningen!

/ Styrelsen Boo Segelsällskap

